Fiat Talento 2.0 MultiJet 170pk L2H1 Pro Line
L2H1 Dub. Cabine NAVI APPLE CLIMATE
CAMERA PDC
04/2021 - Diesel - Handgeschakeld

€ 29.750,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Fiat Talento

Uitvoering:

2.0 MultiJet 170pk L2H...

Kilometerstand: 11.000 km
Bouwjaar:

04/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.789 kg

Motor:

1.997 cc, 170 pk (125 kW)

Kleur:

Donkergrijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Certified Choice

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Tussenschot

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 380 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Topsnelheid: 179 km/u
Lengte/hoogte: L2H1
Functioneel
Afmetingen laadruimte: 294 x 166 x 139 cm
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Koene Auto | Tel: 023 537 9700 | info@koene.nl

Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 114 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaardpakket
Dit afleverpakket bevat: Autoexpert (6 maanden); 12 maanden Mobiliteitshulp, 12 maanden ServicePlus
Pas, Coupon voor gratis APK-keuring, Nationale Autopas
Zoek je een bestelwagen met uitstraling, een werkpaard waar je je ook privé met je gezin prima ik kunt
vertonen? Voorzien van alle mogelijke luxe?
Dan is de Talento Pro Line precies wat je zoekt! Met zijn schone 170 pk 2.0 liter diesel motor kom je meer
dan vlot voorruit terwijl je comfortabel zittend in de prima met prachtig leer afgewerkte stoel via Apple
Carplay naar ja favoriete muziek luistert. De automatisch geregelde airconditioning zorgt onder alle
omstandigheden voor de juiste cabine temperatuur en anders schakel je gewoon de stoelverwarming in. De
zwarte lichtmetalen velgen en de donker getinte ramen steken prachtig af bij de diep donkergrijze metallic
lak en dat geldt natuurlijk ook voor de roestvast stalen sidebars en de LED dagrijverlichting. Via de in de
achterspoiler geïntegreerde camera en de sensoren parkeer je de lange auto perfect in. De ruime
laadruimte is keurig afgewerkt met een vloer en zijwandbekleding en is goed verlicht door middel van een
LED strip. Natuurlijk ontbreekt het ook niet aan een navigatiesysteem, cruise control en een trekhaak.
Kortom; meer dan compleet!

== Een begrip in de regio ==
Als het om auto's gaat, is Koene Auto inmiddels al ruim 50 jaar een begrip in de regio Velsen. In 1952
startte grondlegger Loek Koene aan de Hagelingerweg in Santpoort een klein garagebedrijf, dat inmiddels
is uitgegroeid tot een modern Fiat-dealerbedrijf.
Na een periode gevestigd te zijn geweest in IJmuiden, betrok Koene Auto in 1998 het huidige dealerpand
aan de Broekerdreef in Velserbroek. Wij staan voor u klaar, voor een proefrit in een nieuwe Fiat tot
onderhoud.
Uiteraard bent u van harte welkom in ons bedrijf. Kom eens langs in onze vestiging in Velserbroek of vraag
direct online een offerte aan voor de Fiat naar keuze.

Aanbieder
Koene Auto
Broekerdreef 120
1991 AZ Velserbroek
Tel: 023 537 9700
E-mail: info@koene.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Koene Auto | Tel: 023 537 9700 | info@koene.nl

